
MATRÍCULAS E
RENOVAÇÃO DE
MATRÍCULAS
Informações para os Encarregados de Educação
2022-2023

A informação presente nesta apresentação, não dispensa a consulta
da informação disponibilizada no Portal das Matrículas e das

escolas do seu educando.



O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, através do
Portal das Matrículas. 

Este é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos
de matrícula, renovação de matrícula e pedidos de transferência de escola
na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em
estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e
IPSS ou equiparados.

PORTAL DAS MATRÍCULAS

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/


RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS 

Na transição no Pré-Escolar e para o 2.º,
3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos;
Em caso de não transição, na
manutenção nos 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos.

Há renovação automática pelas escolas
de matrícula:



QUANDO DEVO E/OU NÃO DEVO
UTILIZAR O PORTAL DAS MATRÍCULAS?

na transição no Pré-Escolar e para o 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º
anos;
em caso de não transição, na manutenção nos 5.º, 7.º, 10.º e 12.º
anos.

Há renovação automática pelas escolas de matrícula:

RESUMIDO, ASSIM:

1.ºano 2.ºano
Pré-

escolar
4.ºano 5.ºano3.ºano

10.ºano 9.ºano 7.ºano 6.ºano8.ºano11.ºano

12.ºano
Deve usar o Portal das Matrículas

Há renovação automática pelas escolas de matrícula (exceto nas
situações descritas na próxima página).



QUANDO
DEVO
UTILIZAR O
PORTAL DAS
MATRÍCULAS?

Matrícula, pela primeira vez, no Pré-Escolar
e no 1.º ano; 
Renovar matrícula, na transição para o 5.º,
7.º, 10.º e 12.º anos; 

É necessário utilizar o Portal das
Matrículas para o seguinte:

A mudança de estabelecimento de
educação ou de ensino; 
A alteração de encarregado de educação; 
A mudança de curso ou de percurso
formativo; 
A escolha de disciplinas.

Renovar matrícula, na transição
para os outros anos, sempre que
pretenda, ou seja necessária:



Pré-escolar
19 de abril a 16 de maio

DATAS PARA O ANO PRETENDE
EFETUAR A MATRÍCULA

1.ºano
19 de abril a 16 de maio

2.ºano
09 de julho a 19 de julho

3.ºano

4.ºano

5.ºano

6.ºano

7.ºano

8.ºano
17 de junho a 01 de julho

9.ºano

10.ºano

11.ºano

12.ºano
09 de julho a 19 de julho

09 de julho a 19 de julho

09 de julho a 19 de julho

09 de julho a 19 de julho

09 de julho a 19 de julho

17 de junho a 01 de julho

17 de junho a 01 de julho

17 de junho a 01 de julho

17 de junho a 01 de julho



O seu documento de identificação
O documento de identificação do seu educando
Uma fotografia em formato digital do seu
educando
O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu
educando
O seu Número de Identificação da Segurança
Social e o do seu educando

ANTES DE INICIAR A MATRÍCULA,
GARANTA QUE TEM CONSIGO:



PRÉ-ESCOLAR E 1.º ANO
de 19 de abril a 16 de maio

2.º, 3.º,  4.º,  5.º,  6.º E 7.º
ANOS
de 09 a 19 de julho

8.º, 9.º E ENSINO
SECUNDÁRIO
de 17 de junho a 01 de julho

MATRÍCULAS 2022-2023
CALENDÁRIO



MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR E NO 1.º ANO DO
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Até 31 de maio de 2022

ALUNOS DO 5.º ANO, 7.º ANO,
10.º ANO E 1.º ANO DO ENSINO
PROFISSIONAL.
Até ao 5.º dia útil após o fim do período de
matrícula e de renovação de matrícula

Divulgação das listas de crianças e
alunos relativas à matrícula ou à
renovação de matrícula 

CALENDÁRIO

Em cada estabelecimento de educação e de ensino são               
 elaboradas e divulgadas as l istas de crianças e alunos que         
 requereram ou a quem foi  renovada a matrícula,  de acordo com
os seguintes prazos:                                                                               



EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E
DO 1.º ANO DO 1.º CICLO DO
ENSINO BÁSICO
1 de julho de 2022

RESTANTES ANOS DO ENSINO
BÁSICO E DO ENSINO
SECUNDÁRIO
1 de agosto de 2022

Listas dos alunos admitidos

CALENDÁRIO



Para o esclarecimento de dúvidas técnicas
referentes à utilização do Portal das Matrículas,

poderá contactar a Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência para o seguinte e-mail:

matriculaseletronicas@dgeec.mec.pt

Caso tenha alguma dúvida pode também
contactar a escola do seu educando.



Algum lapso/erro, nesta apresentação, deve ser
reportado para o seguinte e-mail:
mais.sobre.educacao@gmail.com
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